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Voorpagina: Het brugje bij grenspaal 216 zag er lang geleden nog goed uit. Recent is het grondig hersteld en 

daarbij moest de grenspaal tijdelijk verwijderd worden. Om te voldoen aan de bepalingen van de Conventie der 

grenzen tussen België en Nederland werd onlangs tot herplaatsing overgegaan.  
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“Brieven van Paulus” 
 

Kwartaalblad 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

44e jaargang nummer 220    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, december 2018 

Onbegrensd 

We naderen de grens tussen 2018 en 2019 en onze expositie 

over de grens behoort dan weer tot het verleden. 

In dit nummer van de Brieven van Paulus staan vooral veel 

verslagen van de lezingen en de fietstocht die het afgelopen jaar 

gehouden is. Dus weer volop aandacht voor de grens. 

Ook de notulen van de jaarvergadering leest u in dit nummer. 

Het verslag van de lezing na afloop van de vergadering houdt u 

nog van ons tegoed, maar wel kunt u nog eens lezen wat er 

gezegd werd over de toekomstvisie op onze vereniging. 

Uw mening telt en daarom horen we graag hoe u er over denkt. 

Waar heel verschillend over wordt gedacht is de “Troeteleik” die 

bij de aanleg van de A58 toevallig op de middenberm kon 

blijven staan, terwijl de rest van de houtwal werd opgeofferd. Er 

wordt nu buiten de grenzen van ons heem veel over geschreven.  

Wij wensen u weer veel leesplezier.  
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Agenda 2019 

Februari 2019 
 

Zondag 3 • Opening van de nieuwe tentoonstelling, 

waarin we schatten uit de depots van 

Paulus voor u presenteren. 

Zondag 10 • Onze muziekmiddag is dit keer in zaal 

Vianden in het Ginneken. “Het Bredase 

Showorkest De Stoffe Jongens” treedt 

voor ons op met een keur aan 

popliedjes uit de 60er en 70er jaren. 

Maart 2019 
 

Zondag 3 • Museum gesloten (Carnaval). 

Zondag 10 • Museum open. 

Maandag 11 • Lezing over brouwerijen in ons heem 

door Ad Jansen in Mariëndal. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

Zie onze website www.paulusvandaesdonck.nl 

voor de actuele situatie. 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en 

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 

Voor groepsbezoeken kunt u ook op andere tijden terecht. 

Neem daarvoor contact op met Kees Leijten (076) 561 27 42.  

http://www.paulusvandaesdonck.nl/
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De grens 

verslag door Louis Vriens 

Jozef Schellekens 

In de Leeuwerik te Galder hield Jozef Schellekens, publicist uit 

Hoogstraten, op 10 september jongstleden een boeiende lezing 

over de culturen van de bewoners aan beide zijden van onze 

landsgrens, wat bindt ons en wat deelt ons. 

 

Momenteel loopt in ons museum de tentoonstelling 

”1843 landsgrenzen bepaald, scheiding van landen en geesten”. 

In relatie hiermee was heemkundekring Paulus van Daesdonk op 

zoek naar iemand die kon uitleggen hoe de Belgen in de Lage 

Landen momenteel naar onze landsgrens kijken. 
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Als erfgoeddeskundige, inwoner van Hoogstraten en 

sympathisant van onze vereniging kan natuurlijk niemand dat 

beter dan Jozef Schellekens. 

Jozef verdeelt zijn lezing in twee delen. In het eerste deel 

onderzoekt hij waarom die grens er eigenlijk is gekomen.  

In het tweede deel benoemt hij verschillende feiten, 

bedenkingen en ervaringen uit het dagelijks leven aan de 

landsgrens tussen Hoogstraten en het heemgebied van Paulus 

van Daesdonck. 

Inleiding 

Jozef begint met de kaart van de Leo Belgicus uit de 16e eeuw. 

 
Leo Belgicus, Latijnse benaming voor de Lage landen/ Nederlanden 
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Waarom? 

Volgens Jozef zijn er nog altijd mensen die destijds tijdens de 

lessen geschiedenis niet goed hebben opgelet en denken dat de 

namen België, Belgisch en Belg nieuwe woorden zijn uit het 

begin van de 19e eeuw. Deze woorden zijn ouder dan de 

woorden Vlaming, Waal of Hollander. In het verslag over de 

veroveringen van Julius Caesar “De bello Gallico” lezen we al 

over de vechtlust en krijgskunde van de Belgen. Dat was in de 

jaren 50-51 voor Christus. De Leo Belgicus was in de 

middeleeuwen een (Latijnse) benaming voor de Lage Landen 

aan de Noordzee, later kwam dan de naam Nederlanden. 

“Hoe kijken wij vandaag in de Kempen naar de rijksgrens tussen 

België en Nederland?” 

Op de kaart van het Hertogdom Brabant (het noorden rechts, 

het westen boven) zie je dat Lambrecht I, graaf van Leuven 

(1003-1015) door zijn huwelijk en veroveringen de basis heeft 

gelegd voor het latere hertogdom. Het verkrijgen van de 

hertogstitel in 1106 was vooral van belang, omdat de graven van 

Leuven hiermee het markgraafschap Antwerpen verwierven en 

daarmee het grootste deel van het latere Noord-Brabant. 

In 1795 werd Brabant bij Frankrijk ingelijfd. Het hertogdom hield 

toen officieel op te bestaan. 

Volgens Jozef belet dat niet dat wij allemaal Brabanders zijn, 

langs beide zijden van de grens. 
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Hertogdom Brabant in Atlas novus van Johannes Janssonius (1588-1664) 

Deel 1: 

Waarom is er een rijksgrens tussen het graafschap 

Hoogstraten en de baronie van Breda?  

Hoe maken mensen een grens? Na de Tachtigjarige Oorlog 

(1568-1648) werden de Habsburgse Nederlanden en de 

Republiek der Verenigde Provinciën gescheiden volgens een 

territoriale indeling die ruwweg overeenkomt met die van het 

huidige België en Nederland. Elke actie met betrekking tot de 

grens veroorzaakte bovendien een reactie die op zijn beurt weer 

een tegenactie teweeg bracht. Deze dynamiek toont aan dat de 

structuren van deze nieuwe grens in de Nederlanden vooral zijn 

gegroeid uit de interacties tussen diverse partijen en mensen en 

niet het gevolg waren van de planning van één bepaalde groep. 
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Belangrijke acties, stappen naar een onbedoelde scheiding 

In de 16e eeuw wordt het duidelijk dat tenminste twee standen – 

de adel en de geestelijkheid – met grote frustraties leven. 

Veel geestelijken wensen grote hervormingen binnen de kerk, 

onder andere de afschaffing van allerlei praktijken die met het 

ware geloof niets te maken hebben. De landelijke adel verliest 

steeds meer macht en invloed, want de Habsburgse vorsten 

willen hetzelfde beleid en organisatie voor heel hun rijk, in alle 

gewesten. Deze twee groepen protesteren tegen de gang van 

zaken en in hun frustraties vinden zij elkaar en versterken samen 

het protest. 

Pacificatie van Gent (1576) 

Deze overeenkomst tussen de gewesten van de Nederlanden 

werd gesloten om samen een Generale Unie te vormen. Ze werd 

ondertekend in de pacificatiezaal van het stadhuis van Gent. 

Dit politiek succes van Willem van Oranje was mogelijk dankzij 

een sterke anti-Spaanse stemming, ontstaan na de Spaanse 

Furie, de plundering van Antwerpen, op 4 november 1576. 

Deze overeenkomst leek wel het grote ideaal van Willem van 

Oranje, met name de eenheid van de gewesten van de Lage 

Landen op basis van godsdienstvrijheid. Helaas, drie jaar later 

vielen de Nederlanden uiteen.  

Unie van Atrecht (1579) 

Dit is een overeenkomst tussen onder andere Artesië, Kamerijk, 

Henegouwen en Romaans Vlaanderen (uitgezonderd Doornik) 

als reactie op de opstand in de Nederlanden. Deze gebieden 

wensten zich te verzoenen met Filips II van Spanje. 
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Alle privileges van voor de opstand worden hersteld en de 

katholieke godsdienst was de enige toegelaten godsdienst. 

Veel noordelijke gewesten konden hiermee niet akkoord gaan. 

Unie van Utrecht (1579) 

Een overeenkomst tussen vooral een aantal noordelijke 

gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich 

gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te 

jagen en waarin een aantal staatkundige zaken werden geregeld 

op het gebied van onder andere defensie, belastingen en 

godsdienst, met andere woorden in zekere zin een eerste stap 

naar een eigen grondwet. Deze Nadere Unie was eigenlijk een 

aanvulling op de Generale Unie van Gent. Deze Unie was een 

stap naar de Republiek. 

Plakkaat van Verlatinghe (1581) 

Deze Acte is ondertekend door een aantal gewesten van de 

Habsburgse Nederlanden die Filips II afzetten als hun heerser. 

Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van 

de Nederlanden. Het besluit werd genomen in de vorm van een 

resolutie tijdens een vergadering van de Staten-Generaal van de 

Nederlanden in ’s-Gravenhage. De Staten verklaarden dat hun 

vorst, Filips II, hun vrijheden en rechten had geschonden en 

verklaarden hem vervallen van de troon. Het Plakkaat had vooral 

een grote symbolische waarde voor de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. Jozef kan begrijpen dat het voor de 

echte Brabanders nogal moeilijk was om dit document tot ‘Het 

Pronkstuk van Nederland’ te kiezen. Voor het katholieke zuiden 

van de Republiek, in het noorden van Brabant, was dit het begin 

van veel miserie.  
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Brabant onthoofd 

Op 15 mei 1648 werd de Vrede van Münster gesloten. 

Dit is een verdrag tussen Spanje en de Republiek der Verenigde 

Provinciën waarmee een einde kwam aan de Tachtigjarige 

Oorlog. Eindelijk werd de Republiek als een soevereine staat 

erkend. Voordien werd de Republiek door geen enkel land 

erkend, behalve door zijn eigen soevereine gewesten, die ook op 

hun beurt door geen andere naties als een zelfstandige natie 

gezien werden. De grens tussen de Republiek en de Zuidelijke 

Nederlanden werd bepaald door de toenmalige frontsituatie 

tussen het gebied van de Nederlandse opstandelingen en de 

legers van de Spanjaarden. Het grootste deel van Brabant bleef 

in Spaanse handen. De meest noordelijke gebieden van Brabant 

kwamen bij de Republiek. Ze werden bestuurd als 

Generaliteitsland wat Staats-Brabant praktisch de status van een 

kolonie gaf. Talrijke ambtenaren (bestuur, onderwijs) en 

dominees uit het noorden van de republiek bepaalden het 

dagelijkse beleid. De 17e-eeuwse frontlijn van 1648 bepaalt tot 

op vandaag – in grote lijnen – de grens tussen Nederland en 

België. 

Verdrag van Maastricht (1843) 

Het verdrag van Maastricht werd ondertekend door België en 

Nederland. Het verdrag stelde de grens tussen de twee landen 

vast. Het verdrag werd dus vier jaar na het verdrag van Londen 

(1839) getekend. Het verdrag van Londen van 19 april 1839 is 

ook bekend als het Verdrag der XXIV artikelen en betekende de 

definitieve internationale erkenning van de Belgische 

onafhankelijkheid. 
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Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland 

betuigden hun akkoord. 

Het verloop van de grens in Baarle bleef een probleem. 

In de Late Middeleeuwen waren delen van het grondgebied 

eigendom van het Hertogdom Brabant en andere delen vielen 

onder de Baronie van Breda. Men kwam niet tot een akkoord 

over de grens en besloot daarom om maar vast te houden aan 

de situatie uit de Late Middeleeuwen. 

De ontbinding van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was 

het gevolg van dit verdrag en daardoor de oprichting van het 

Koninkrijk der Nederlanden. 

Deel 2: 

Hoe ervaren wij deze grens in het dagelijkse leven?  

In het tweede deel bespreekt Jozef enkele toestanden die 

betrekking hebben op beide zijden van de grens. Jozef geeft aan 

dat hij natuurlijk niet kan spreken namens de Antwerpse 

Kempen. “Ik vertegenwoordig dat gebied niet. Ik woon hier aan 

de Belgische kant van de grens in die merkwaardige strook die 

loopt van Limburg tot aan het Zwin en ongeveer gemiddeld 15 à 

20 km breed is. Dit Belgisch grensgebied is erg verschillend van 

de rest van de Kempen. Hier woont, sinds ruim een kwart eeuw, 

zo’n 20 à 25 % van de bevolking met de Nederlandse 

nationaliteit; de grootste groep vreemdelingen in ons land”. 

“Waarom willen zoveel Nederlanders in België wonen? Vroeger 

dachten wij dat het vooral fiscale vluchtelingen waren, maar dat 

is vandaag zeker niet meer waar. Er leven bij ons Nederlanders 

uit alle sociale klassen. 
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Waarom zitten er zoveel Nederlandse studenten in onze 

middelbare scholen? Waarom zitten er in de wachtkamers van 

de ziekenhuizen redelijk wat Nederlandse patiënten. Waarom 

verhuizen zoveel Nederlanders naar België? Wie het weet mag 

het mij komen vertellen.” 

Welkom in Brabant 

 

Jozef geeft aan dat hij eigenlijk een probleem heeft met de 

meeste borden die je aan een grens ziet staan. Vroeger stond 

aan de Nederlandse grens “Noord-Brabant”. Waarom is dat 

veranderd in Brabant? Nederlanders vroegen in het verleden 

soms “Waar ligt dan Zuid-Brabant”. 

Niet iedereen weet hoe groot het historische Brabant wel was, 

van ’s-Hertogenbosch tot Brussel. 



68 

“Vroeger hadden wij in België een provincie Brabant maar bij 

een of andere grondwetswijziging heeft men de taalgrens 

definitief vastgelegd en deze provincie gesplitst in Vlaams-

Brabant en Waals-Brabant, samen vormen zij het zuiden van 

Brabant. En zo heeft het zuiden van Brabant ook een grens, de 

taalgrens tussen Nederlands sprekende Belgen en Frans 

sprekende Belgen. Maar de cultuurverschillen tussen Vlaams en 

Waals Brabant zijn volgens mij kleiner dan die tussen onze 

Kempen en Noord-Brabant, ondanks de taalverschillen.” 

Welkom in Vlaanderen 

 

Dit bord is Jozef zijn grootste ergernis. Het historische 

graafschap Vlaanderen lag in de westelijke helft van het huidige 

België en in Noord-Frankrijk, van de Westerschelde tot aan de 

Somme en was een deel van het Franse koninkrijk. 

De oostelijke helft van België was voor een groot deel het 

historische hertogdom Brabant, een deel van het Heilig Roomse 

Rijk der Duitse Natiën. 
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“Wij zijn dus Brabanders en geen Vlamingen. Dit is dus een 

imperialistisch bord, het gevolg van de Vlaamse Beweging, 

ontstaan in de 19e eeuw en in de 20e eeuw met een 

grondwetswijziging vastgelegd. Het zijn allemaal historisch 

onverantwoorde borden. Wij wonen in Brabant.”  

Strijbeek (B) 

Nog een bord dat het gevolg is van een veroveringsdrang. 

Strijbeek (B) ligt niet in Meersel-Dreef; Strijbeek is een gehucht 

van Meerle, juist zoals een deel van Meersel. Meersel-Dreef is 

een nieuwe plaatsnaam ontstaan in 1977 na een grote fusie van 

gemeenten. Maar de inwoners van Meersel-Dreef vonden hun 

gehucht wat te klein en namen er dan maar Strijbeek, Klein-

Eyssel, de Maaihoek en nog enkele stukken bij toen de borden 

werden geplaatst. Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft zich 

om de kleine, lokale revolutie tussen gehuchten niet veel 

bekommerd. 

Strijbeek (NL) 

Het is Jozef al meermaals opgevallen dat nogal wat 

Nederlanders niet weten dat er ook een Strijbeek is in België. 

Deze plaats is toch belangrijk voor de 

plaatselijke geschiedenis. Hier was 

naast het café het laatste 

douanekantoor in onze gemeente en 

mensen van mijn leeftijd weten dat hier 

ook nog een slagboom over de weg 

was met douaniers en tolbeambten. 

Deze beek is de echte grens. 



70 

Grenspaal aan het fietspad langs de Mark 

Een gietijzeren grenspaal aan het mooie fietspad van Ginneken 

tot Meer, markeert de grens. Het fietspad is destijds aangelegd 

met financiële steun van een Europees regionaal fonds voor 

grensoverschrijdende projecten. 

 

Galderseweg  

Volgens Jozef gingen de mensen van Meersel voor sommige 

boodschappen naar de Galderseweg. Ze kochten een kachel of 

een fiets bij Van Boxel, er was ook een slager (met een café), 

Klaas van den Broek en een kruidenier met algemene 

voedingswaren, de familie Koenraads. “Wij haalden daar vooral 

margarine Blue Band en ook roomboter, soms ook een 

ontbijtkoek. We gingen over de grens voor de winkels.” 
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Arduinen grenspaal bij Moskes 

Mensen van Galder, Strijbeek en omgeving kwamen naar de 

Dreef voor hun ontspanning. In mijn kindertijd waren er acht 

cafés onder andere café Moskes juist op de grens. “Volgens 

verhalen van mijn vader waren er vroeger nog veel meer. Er 

waren ook enkele winkels die vooral op zondagmorgen veel 

klanten hadden. Het waren Nederlanders die bij de paters naar 

de Heilige Mis gingen en nadien zaken kochten die over de 

grens niet hetzelfde aanbod hadden, zoals de vele soorten 

chocolade. Mensen van Meersel, Galder en Strijbeek die naar 

dezelfde kerk gingen, kenden elkaar natuurlijk goed.” 

Meersel 

Meersel werd Meersel-Dreef in 1977 na de grote fusie met 

Hoogstraten. De officiële naam van het gehucht was al in de 

middeleeuwen Meersel. Je vindt de naam altijd terug op oude 

kaarten en ook in oude documenten. De kasseiweg door 

Meersel was vroeger ook een gemeentegrens. Het westen van 

Meersel behoorde bij de gemeente Meer en het oostelijk deel bij 

de gemeente Meerle. Voor de oorlog reed de tram van 

Hoogstraten via Meersel naar Rijsbergen. De naam Meersel staat 

nu nog op het kantoor van de tolbeambten en de 

trammaatschappij aan de Oude Tramweg. 

 

 

 

“OPEN:   Antwerpen-Oostmalle-Hoogstraten 1885  -   

  Hoogstraten-Meersel-Rijsbergen 1899”.  

“GESLOTEN:   Rijsbergen-Meersel 1934  -  Meersel-Hoogstraten 

  1942  -  Hoogstraten – Turnhout/Oostmalle 1949 “ 
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Sint-Luciakapel (1428) 

Voor de komst van de paters op het einde van 17e eeuw was 

deze kapel heel belangrijk voor de inwoners van Meersel, want 

hun parochiekerk was ver: Meer 6 km en Meerle 3 km. 

Ook Nederlandse grensbewoners kwamen na 1648 naar 

Meersel. De kapel werd in het begin van de 15e eeuw gebouwd 

in opdracht van Jan van Cuyck, heer van Hoogstraten. 

Katholieken uit Ulvenhout en Ginneken lieten hier hun kinderen 

dopen, er werden huwelijken gesloten en er was ook een 

kerkhof rond de kapel, omgeven met een aarden wal. Na de 

stichting van het klooster deed de kapel geen dienst meer voor 

het parochiale werk. In de kapel worden twee martelaren 

vereerd: de H. Lucia en de H. Quirinus. 
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De paters kapucijnen 

De kapucijnen zijn een typische orde voor de volkse buurten in 

steden. Haast elke stad in ons land heeft of had wel een 

kapucijnenklooster. Waarom kwamen zij naar Meersel? 

In 1686 schenkt Maria Gabriëlla de Lalaing, gravin van 

Hoogstraten, de gronden en geeft de toelating om daar een 

klooster te bouwen. De opdracht van de kapucijnen was om 

daar een soort vooruitgeschoven missiepost te vormen om de 

katholieken van Breda en omstreken te steunen. In 1687 konden 

de eerste kapucijnen hun intrek nemen. De kerk werd in 1690 

gewijd. 

De kloosterkerk van Meersel  

De kerk van de H. Drievuldigheid neemt de taken van de Sint-

Luciakapel over. Niet alleen omdat de bewoners van Meersel ver 

van hun parochiekerken wonen, maar ook en misschien vooral, 

voor de katholieken uit Breda, Rijsbergen, Ulvenhout, Chaam en 

Ulicoten. De kerk van Meerle bijvoorbeeld kon niet langer de 

grote toeloop van Nederlandse katholieken opvangen. In de 

kerk liggen veel grafstenen van Nederlanders, gestorven in de 

17e en 18e eeuw. Ook de bisschop van Antwerpen en de koning 

van Spanje, Karel II, steunden de opdracht van de paters 

kapucijnen. 

Meersel - de dreef 

Dreef is gewoon de naam van een straat in het gehucht Meersel. 

De dreef werd in 1690 aangelegd om het klooster beter te 

kunnen bereiken, ook vanuit Nederland. De dreef begon waar 

later de trambaan werd aangelegd en dan verder tot aan de 

Nederlandse grens. 
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De eerste bomen waren eiken, later kwamen er ook linden, maar 

in 1921 werd een groot deel van de dreef door een storm 

vernield. Er werd geen nieuwe dreef meer aangelegd waar er 

ondertussen woningen waren gebouwd. De dreef naast het 

Mariapark bestaat vandaag nog voor het grootste deel uit 

beuken. 

Het Sint-Annapensionaat 

Alleen de ouderen onder ons hebben misschien deze school met 

klooster en kapel nog gekend. Meersel, een eenvoudige, 

godvruchtige en stille plaats, vlak bij de grens met Nederland 

was de ideale plaats voor de oprichting van een kostschool (met 

internaat) voor de opvoeding van meisjes door de zusters 

Franciscanessen van Calais; een franciscaanse kloosterorde, juist 

zoals de kapucijnen. In 1902 werd begonnen met de bouw en 

een goed jaar later kon zowel het klooster als de school in 

gebruik worden genomen. 
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Het was een Franstalig instituut bedoeld voor de betere 

opvoeding van de meisjes uit de wat betere burgerij van Breda, 

maar ook van Antwerpen. Alles verliep goed tot aan de Tweede 

Wereldoorlog. Er zaten toen zo’n tien zusters en 50 leerlingen. 

De zusters vertrokken al eind jaren dertig – 1937 - en kwamen 

niet meer terug. Begin jaren zestig werden de gebouwen 

afgebroken en de gronden verkocht. 

Hier stond dit merkwaardig instituut 

Nu staat er geen school, klooster of kapel maar ook geen 

fabriek, waar ook nog even aan gedacht is. De verkochte 

gronden (19.000 m2) werden verkaveld en enkele straten 

aangelegd. Vandaag staat hier op de hoek van de Dreef en de 

Nieuw Dreef een prachtig appartementsgebouw met ruime 

woongelegenheid, veel comfort maar naar men zegt, ook niet 

goedkoop. De meeste bewoners zijn dan ook Nederlanders. 
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Meersel – tramgrensstation 

Meersel was een belangrijk tramgrensstation vooral voor vervoer 

van goederen en bedevaarders naar het Mariapark van de paters 

kapucijnen tegenover de kloosterkerk. In Rijsbergen werden de 

goederen overgeladen op de tram naar Breda. Vanuit Nederland 

kwamen vooral jonge runderen (melkvee), plantmateriaal en 

bosgrond voor de sierteelt in Vlaanderen. Vanuit België 

vervoerde men vooral bouwmaterialen naar Nederland: 

natuursteen, kalk, enz. De tram was een goedkoop en goed 

georganiseerd transportmiddel maar het werd toch een kort 

verhaal. De komst van autobussen en de productie van grotere 

vrachtwagens over betere wegen betekende het einde van de 

Buurtspoorwegen.  
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Een rivier is ook een verbinding 

“Het is maar een gevoel; ik heb geen wetenschappelijk bewijs, 

maar ik denk dat voor onze Nederlandse buren de grens met 

België toch meer een grens is dan voor ons. Is het bestaan van 

België nog altijd enigszins ook het verhaal van een verloren 

Koninkrijk?” 

“Bijvoorbeeld dagblad De Stem, vroeger schreven zij belangrijk 

nieuws voor beide landen. In de jaren 80 is dit verminderd en 

schreven de redacteuren zelden positiefs nieuws over België. 

Sportoverwinningen van de Belgen werden niet genoemd, er 

ontstond een soort onvermogen om iets positiefs te schrijven 

over de buren. Nederlandse bezoekers spreken dikwijls over ons 

als bourgondisch; dat is het charmante, gezellige land om even 

met vakantie te gaan. Noem ons geen Bourgondiër. Wij zijn dat 

niet, wij zijn gewoon Brabanders en onze identiteit is niet 

veranderd. De Nederlandse Brabanders hebben wel een andere 

identiteit ontwikkeld. Het is onder andere het gevolg van enkele 

eeuwen reformatorische druk in het beleid, de ambtenarij, het 

kerkelijk leven, het onderwijs et cetera.” 

“Dit is mijn besluit en daar moet u het mee doen. Bedankt voor 

uw aandacht”  

Was getekend: Jozef Schellekens, Hoogstraten, september 2018.  
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Grenspalen hersteld 

Van de burgemeester van Alphen-Chaam, Joerie Minses, kregen 

we een interessant bericht met betrekking tot onze grenzen. 

Op 16 november 2018 is de permanente grenspalencommissie 

Antwerpen/Noord-Brabant in zitting bij elkaar geweest in 

Hoogstraten. Burgemeester Rombouts van Hoogstraten en 

hijzelf hebben daar de Processen-Verbaal van de grenspalen 216 

en 218 ondertekend. Beide palen staan in het gebied van ons 

heem en zijn opgeknapt. Paal 218 bij de Mark in Galder is in 

2015 al opgeknapt. Paal 216 is recent hersteld en teruggeplaatst 

op de  grens Meerle/Chaam/Nieuw-Ginneken. 

Een aardige aanvulling op onze documentatie over de grens 

vormen de concepten van de Processen-Verbaal en foto’s die hij 

ons stuurde (zie ook de voorzijde van deze Brieven van Paulus). 
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Fietstocht langs de landsgrens 

door Louis Vriens 

Jaarlijkse fietstocht heemkundekring Paulus van Daesdonck 

Onze jaarlijkse fietstocht kende dit jaar twee thema’s namelijk 

een bezoek aan onze landsgrens en een bezoek aan twee 

jubileumkapellen, de kapel van Galder en de kapel van Strijbeek. 

De kapel van Galder bestaat dit jaar 550 jaar en die van Strijbeek 

500 jaar. Om stipt 13.00 uur vertrokken we met 26 fietsers vanaf 

dorpshuis de Leeuwerik naar de St. Jacobskapel in Galder. 

St. Jacobskapel van Galder 550 jaar oud 

In de kapel gaf Toon van Miert uitleg over de stichting van de 

kapel in 1468 en de verdere 

ontstaansgeschiedenis. 

Tevens ontrafelde hij het 

verschil tussen Jacobus de 

Meerdere en Jacobus de 

Mindere. Interessant was 

zijn uitleg over het ontstaan 

van de bedevaartroute naar 

Santiago de Compostela. 

De St-Jacobskapel is één 

van de startplaatsen 

vanwaar je als pelgrim de 

bedevaartroute naar 

Santiago kunt aanvangen.1 

                                                 

1 Zie ook uitgebreid verhaal van Toon in Brieven van Paulus nr. 219. 
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Speciale aandacht was er voor de onlangs geschonken kruisweg 

aan de kapel door Piet en Marijke Voskuil. De kruisweg is 

gemaakt door de Duitse kunstenaar Robert Seuffert. 

Hoeve de Paal 

Bij hoeve de Paal vinden we grenspaal nummer 219 een beetje 

verscholen in de tuin. De hoeve ligt aan de voormalige oude 

baan van Breda naar Meir. Mogelijk dat hier vanouds al een 

grensmarkering heeft gestaan; bij inmeting van de nieuwe grens 

in 1926 kwam men bij de put van de hoeve een oude 

scheidssteen tegen. Mogelijk de grens tussen de voormalige 

gemeenten Ginneken en Meer. 

Na de afscheiding van België in 1830 werd hier in 1843 

grenspaal 219 geplaatst; de landsgrens liep dwars door de 

hoeve heen. Bij hermeting later werd de grens rond de hoeve 

getrokken. Alle gebouwen kwamen in België te liggen 

Vanaf 1870-1887 heeft hier de familie Van Opstal gewoond; 

Gerard van Opstal stond te boek als landbouwer; mogelijk was 

hij ook tapper. Twee van zijn kinderen hadden later ook een 

café, één in Strijbeek en één in Galder (’t Kruispunt). 

Een kleinkind van Gerard, heeft later in ‘t Hoekske gezeten en 

was er één van 10 zonen. 

Grenscafé ’t Hoekske 

In 1830 vinden we de naam van Norbertus Schrickx terug in het 

archief, hij had een patent als bierbrouwer en was woonachtig in 

wijk L te Galder. Hij was eigenaar van het huidige café en van de 

oude schuur aan de overzijde van de dreef. Het geheel viel toen 

nog onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
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In 1843 wordt ook hier de grens bepaald. Vanaf grenspaal 218 

vanaf de Mark liep de grens dwars door het café langs de 

Kerselseweg richting Rijsbergen. In tegenstelling tot de 

hoofdgrenspalen werden hier wat kleinere hardstenen 

tussenpalen geplaatst. Ook hier is de grens later om het café 

heen gelegd. Het café staat nu in zijn geheel in België.  

Grens Strijbeek 

We vervolgen onze weg verder over Meersel Dreef via de 

Belgische Markweg en laten het kapucijnerklooster rechts liggen. 

Aan onze linkerkant zien we de meanderende Strijbeekse beek. 

We stoppen bij de brug op Strijbeek, hier staat grenspaal 217. 

Na het plaatsen van de grenspalen in 1843 heeft men besloten 

dat er op Strijbeek grensposten zouden komen, één grenspost 

aan de Nederlandse en één aan de Belgische zijde van de 

landsgrens. In 1858 werden deze grenskantoren geplaatst. 

Tevens werd besloten om 

de Strijbeekseweg en de 

weg naar Hoogstraten te 

verharden. Vanaf 1859 tot 

1873 werd er op deze weg 

op twee plaatsen tol 

geheven; aan het begin van 

de weg in Ulvenhout bij ‘t 

Hoekske en halverwege ter 

hoogte van de Markweg 

(oude huis van Verkooijen). 
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Vlakbij grenspaal 217 heeft lang nog de enige bestaande 

rijksregtenpaal van Nederland gestaan. Deze hardstenen 

vierkante rijksregten- of douanepaal paal is tussen 1840 en 1882 

geplaatst en is eigendom van het Koninkrijk der Nederlanden. 

De paal stond hier tot 1987, in dat jaar is de paal overgedragen 

aan het Belasting en Douane Museum van Rotterdam. 

Rijksregtenpalen wezen de reizigers op de verplichting om, bij 

het passeren van de grens, hun goederen te laten inklaren.  

Hubertuskapel 500 jaar oud 

In 1518 is op Strijbeek de Sint Hubertuskapel gebouwd. 

De kapel was 22 m lang en 15 m hoog (incl. torentje). De kapel is 

toegewijd aan H. maagd Maria, H. Cornelius, patroon van het 

hoornvee en de H. Hubertus, eerste bisschop van Luik en 

patroonheilige van de jagers. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

van 1568 tot 1648 heeft de kapel een moeilijke periode 

doorgemaakt; de Katholieken mochten hun geloof niet meer in 

het openbaar belijden. De kapel werd in die tijd nauwelijks meer 

gebruikt, een enkele keer nog als schooltje. Na de oorlog in 

1648 werd de kapel toegewezen aan de Hervormden en vanaf 

die tijd  niet meer gebruikt. De kapel stond ruim honderd jaar 

leeg, het verval trad op. 

Na de Franse revolutie en scheiding van kerk en staat in 1798 

werd de kapel genaast door het Ginnekense kerkbestuur. De 

kapel werd echter nauwelijks meer gebruikt, enkel het wekelijkse 

rozenkransgebed werd rond 1800 door de buurbewoners 

gezamenlijk nog gebeden. 
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Afbeelding familie Constant Rebecque. 

Vanwege de te hoge onderhoudskosten besloot men in 1872 

om de kapel af te breken. Van de oude stenen werd het huidige 

kapelletje gebouwd door de Ginnekense architect Petrus Soffers. 

Op de naamdag van Sint Hubertus, op 3 november, viert men in 

de kapel nog jaarlijks het Hubertusfeest. Volgens oud gebruik 

wordt dan het Hubertusbrood (of de Hubkes) gezegend. 

Het moet dieren vrijwaren of helpen bij de genezing van ziekten 

zoals hondsdolheid. De kermis van Strijbeek valt samen met het 

Hubertusfeest.  

Tijdens de pauze werden we hartelijk ontvangen door Mariette 

Jansen op de Strijhoeve, de hoeve ligt tegenover de Strijbeekse 

kapel. In de hoeve baat zij momenteel haar bed en breakfast uit. 

De hoeve kent een interessante geschiedenis. Vóór de brand in 

1926 diende de schuur als quarantainestal voor vee dat over de 

grens werd getransporteerd. 
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Later is het nog een tijd in gebruik geweest als café waar veel 

grensvolk samenkwam. 

 

Genspaal 216 

Via de Goudberg fietsen we naar Grazen, grenspaal 216 aan het 

Oosteneind kunnen we helaas niet bezichtigen, de grenspaal is 

onlangs bij aanleg van een nieuwe brug over de Strijbeekse beek 

verwijderd. Niet getreurd we fietsen door en kruisen de 

landsgrens met België en worden verwelkomd in Vlaanderen en 

de provincie Antwerpen. 
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Den Elsakker 

We stijgen van de fiets bij het prachtige landhuis Den Elsakker, 

op de hoek van de Chaamseweg en Elsakker. Toon van Miert 

geeft uitleg over de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere 

gebouw. Het is genoemd naar Wouter van den Elsacker, die er in 

1588 woonde. Hij was rentmeester van de abdij van Thorn. 

Het landhuis is tot 1797 het buitenverblijf geweest van de raad- 

en rentmeesters van de abdij. In dat jaar koopt de steenrijke 

Bredase handelaar Eeltiens het pand. 

 

Door overerving komt het in 1860 in handen van de Brusselse 

familie Dupret; als een nazaat trouwt met generaal William 

Lauwers krijgt het pand de naam 'Villa Lauwers-Dupret'. In het 

begin van de 20e eeuw verbouwt en verfraait William het 

grondig. Aan de twee spitsbogige glas-in-lood-vensters aan de 

zijkant kun je nog zien dat er een religieuze historie aan de villa 

verbonden is. 
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Overigens, het mooie landhuis St.-Jorisburg bij Strijbeek is in 

1914 ook door een Dupret gebouwd. Tegenover de Villa 

Lauwers-Dupret  ligt een prachtig natuurgebied. Een van de 

mooiste natuurgebieden in de omgeving Het is niet heel groot, 

maar kent een prachtige afwisseling van bossen, heidevelden, 

slingerende beekjes en vennen. We fietsen inmiddels over de 

smalle, twee kilometer lange, Polderdreef die loopt vanaf de villa 

tot aan de Strijbeekseweg en deze doorsnijdt het gehele 

natuurgebied. Aan deze dreef ligt een H. Hartkapel die de 

familie Lauwers-Dupret in 1920 heeft gebouwd. Aan de 

noordkant van het natuurgebied loopt de grensbeek van 

Nederland en België, de Strijbeekse beek. Via de internationale 

smokkelroute kunnen wandelaars zowel in Nederland als in 

België genieten van de prachtige natuur. 

Grenspaal 218  

Via de Strijbeekseweg fietsen we naar het eindpunt van onze 

fietsroute namelijk grenspaal 218. Deze grenspaal staat langs het 

fietspad van de Mark vlakbij de Markbrug in Nederland. De paal 

was al een tijdje in verval en nadat de top was afgebroken heeft 

men besloten om de paal geheel te restaureren. Omdat de 

grenspalen wettelijke bescherming genieten ziet de zogeheten 

Permanente Grenscommissie er op toe dat de grenspalen in 

goede conditie blijven. In 1849 is er speciaal hiervoor een 

reglement voor het onderhoud van de grenspalen op de grens 

van Nederland en België opgesteld. Volgens dit reglement zijn 

de gemeentebesturen van de aangrenzende gemeenten 

verplicht in de lente van elk jaar de palen te doen nagaan om te 

controleren of ze in goede staat zijn. 
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Grenzen 

verslag door Louis Vriens 

In het kader van onze lopende tentoonstelling: “175 jaar 

Landsgrens België Nederland” hield Ton Kappelhof op 

maandagavond 15 oktober een lezing over grenzen. De lezing 

vond plaats in de Pekhoeve te Ulvenhout.  

Ton Kappelhof 

Ton Kappelhof is historicus en 

geboren in 1948 te  Breda. Hij 

promoveerde in 1986 aan de 

universiteit van Utrecht op een 

fiscaal-historisch onderwerp, was 

van 1979 tot en met 1991 

archivaris van de Bossche 

Godshuizen en werkte van 1992 

tot en met 1999 op het 

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. 

Van 2000 tot en met 2011 was hij 

als senioronderzoeker verbonden 

aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. 

In 2011 ging dit op in het Huygens Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke 

Nederlandse Academie van Wetenschappen. Sinds 2012 is hij 

gepensioneerd. Hij doet thans samen met Ron Fierst van 

Wijnandsbergen en Theo Nissen onderzoek naar de monetaire 

geschiedenis van de late middeleeuwen. Zijn publicaties kunt u 

vinden op www.academia.edu.  
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De grens als beslismoment 

Grenzen kun je zien als beslismomenten, als scheidingen tussen 

werelden, Heel bekend is het verhaal over het riviertje de 

Rubicon dat lag in Noord Italië, Het speelde zich af in de tijd van 

Caesar die in die tijd geheel Gallië aan zich onderwierp en 

toevoegde aan de Romeinse republiek. 

Caesar was een ambitieus man, had totaal geen last van 

bescheidenheid en rukte met zijn legioenen op naar Rome waar 

hij zich meester van de macht wilde maken, Hij wilde keizer 

worden. Caesar kreeg een berichtje uit Rome “als je de Rubicon 

oversteekt, heb je oorlog met ons”. Caesar trok zich daar echter 

niets van aan en sprak “ik kom, zie en overwin”. Nog steeds is 

het een zegswijze: “de Rubicon overschrijden is een beslissing 

nemen waar je niet meer op terug kunt komen”. 

Het is er op of er onder. 
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De grens als middel om integratie tegen te houden 

De grens wordt ook gebruikt als middel om integratie tegen te 

houden. We kennen allemaal de Chinese Muur, doch het werkte 

niet, de Mongolen kwamen toch China binnen. In West Europa 

was er ook zoiets, de Limes, dit was de grens van het Romeinse 

Rijk zoals die tussen het jaar nul en het jaar 50 geconstrueerd 

was op het continent, de grens begon in Katwijk en volgde de 

loop van de rivier de Rijn en ging helemaal naar het oosten en 

kwam tenslotte uit bij de Zwarte Zee. Langs die grens was er een 

keten van forten met er tussenin wachtposten met een 

permanente bezetting. Het was de bedoeling om de barbaren, 

die ook wilden profiteren van de Romeinse welvaart, tegen te 

houden. Dat heeft heel goed gefunctioneerd tot ongeveer 250 

jaar na Christus toen de Limes werd doorbroken. In deze tijd 

denkt president Trump op die manier de Mexicanen tegen te 

houden. 

 



90 

Soorten grenzen 

We hebben allerlei soorten grenzen, staatsgrenzen, als je 

bijvoorbeeld van Strijbeek naar Hoogstraten rijdt dan steek je bij 

Strijbeek de rijksgrens over tussen het koninkrijk Nederland en 

het koninkrijk België. Je hebt ook kerkelijke grenzen en 

douanegrenzen, In de achttiende eeuw viel de douanegrens niet 

samen met de rijksgrens. Je had de grenzen van de gemeijnten, 

dit zijn grenzen van de gemeenschappelijke gebruikte woeste en 

niet in cultuur gebrachte gronden. Je had grenzen rond de 

vestingwerken, hier mocht je niet bouwen of alleen kleine 

gebouwtjes die je snel af kon breken. Je had grenzen van de 

molendwanggebieden. Een bepaalde molen was een banmolen 

en de mensen waren verplicht om er hun graan te laten malen. 

Dit was een soort monopolie en je begrijpt dat dit leidde tot 

hogere prijzen dan wanneer je marktwerking toe laat.  

Kerkelijke grenzen 

Op een kaartje van het bisdom Luik van vóór 1559 viel Ginneken 

en ook geheel Noord Brabant onder het bisdom Luik. 

Dat was een gigantisch bisdom met maar liefst 1675 parochies. 

De bisschoppen hielden zich hoofdzakelijk bezig met politiek en 

oorlogen voeren, van kerkelijke activiteiten kwam niet zoveel 

terecht. Zij deden daarom aan decentralisatie. De bisdommen 

Luik en Utrecht waren verdeeld in aartsdekenaten. Het grootste 

aartsdekenaat in Luik was Kempenland. Dat omvatte geheel 

Noord Brabant, een stuk van Holland, een heel groot stuk van 

Belgisch Limburg en een stuk van het midden en het zuiden van 

Nederlands Limburg. De aartsdekenaten werden nog verder 

verdeeld in dekenaten. 
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De zuidgrens van het bisdom had een heel grillige loop. 

De grens met Utrecht begon op het oostelijk deel van het eiland 

Tholen en volgde daarna de loop van de Schelde. 
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Ossendrecht en Putte vielen nog onder Luik, Kapellen, Hoevenen 

en Ekeren ook, maar Zandvliet, Stabroek en Oosterweel vielen 

onder Kamerijk (Cambrai). De grens tussen Luik en Kamerijk liep 

dwars, op een onlogische grillige manier, door het hertogdom 

Brabant. 

Bij ons in de buurt zie je dat ook. de parochies Meerle, Meer, 

Minderhout en de uitstulping van Castelré hoorden bij het 

bisdom Luik, maar Hoogstraten viel onder Kamerijk. Antwerpen 

was ook Kamerijks, maar Leuven viel weer onder Luik. Kerkelijke 

grenzen hebben dus hun eigen logica en trekken zich niets aan 

van politieke grenzen. Ze zijn over het algemeen ook ouder. 

 

Noord Brabant telde drie dekenaten: Hilvarenbeek met 96 

parochies, Cuijk met 48 parochies en Woensel met 22 parochies. 
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De grens van de landen van Breda en Bergen op Zoom 

De politieke grenzen van Breda en Bergen op Zoom staan 

aangegeven op een kaartje gemaakt door Karel Leenders,  

De heerlijkheid Breda ontstaat in de loop van de twaalfde eeuw 

met een burcht in Breda. In 1287 sterft de dynastie Van Breda-

Van Schoten in mannelijke en vrouwelijke lijn uit en wordt het 

land door de hertog van Brabant opnieuw verdeeld, De familie 

Van Wezemale krijgt het westelijk deel, dat wordt de heerlijkheid 

Bergen op Zoom, en de familie Van Liederkerke / Van Gaveren 

krijgt het oostelijk deel, de heerlijkheid Breda. 

 

Uit de verdeling die toen gemaakt is zie je dat Oudenbosch, 

Hoeven Standdaarbuiten en Rucphen bij het land van Bergen op 

Zoom hoorden, maar ten westen daarvan lagen Roosendaal en 

Nispen, die hoorden weer bij het land van Breda. 
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De heer van Bergen op Zoom werd in 1533 door keizer karel V 

bevorderd tot markies en de heer van Breda werd via vererving 

prins van Oranje.  

Waarom deze verdeling? Dat staat beschreven in de oorkonde 

die daarover in 1290 is opgesteld. Uitgangspunt was dat de 

families Van Wezemale en Van Liederkerke / Van Gaveren allebei 

evenveel moesten krijgen. Je ziet hier ook dat nagenoeg de 

gehele zuidelijke grens van het land van Breda  samenviel met 

de huidige rijksgrens. Die is dus heel erg oud. Je ziet daar al 

helemaal rechts dat vreemde wormvormige aanhangsel van 

Castelré en iets rechts daarvan die vlekjes van Baarle Hertog. 

De grens tussen Nederland en België is ouder dan u denkt 

Grotendeels valt de grens tussen Nederland en België samen 

met de grenzen van het land van Breda en het land van Bergen 

op Zoom. Je zou verwachten dat men er in 1648 iets aan 

veranderd heeft, maar dat is niet zo.  In 1648 wordt na vijf jaar 

onderhandelen in Münster in Duitsland vrede gesloten tussen de 

koning van Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën. 

De koning van Spanje erkent de republiek als soevereine staat 

en vervolgens wordt afgesproken en beschreven in artikel 3 van 

het vredesverdrag dat “ieder 

behoudt wat hij thans bezit”. 

Men ging dus geen nieuwe 

grens trekken maar gebruikte 

de grenzen van de oude 

eenheden en veranderde 

daar verder niets aan. 
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De grens van Ginneken en Bavel 

Vanaf de Mark in het Ginneken loopt de grens van de 

voormalige gemeente Ginneken en Bavel met rechte lijnen 

dwars het Mastbos is. Dat is vanaf 1515 aangelegd en werd in de 

zeventiende en achttiende eeuw steeds verder uitgebreid. 

Daarvoor was het hoofdzakelijk heidegebied met veel vennen. 

De grens komt uit bij de Mark, kruist deze en valt daarna samen 

met de rijksgrens. Vanaf Strijbeek loopt de grens naar het 

noorden met een uitstulping met het gehucht Heusdenhout dat 

dus nog net in de gemeente Ginneken en Bavel valt. We weten 

niet wanneer die grens getrokken is maar waarschijnlijk is dat 

gebeurd in of kort na 1328. In dat jaar heeft de hertog van 

Brabant de heerlijkheid Breda in bezit en hij geeft dan zijn 

schout Klaas van Nispen opdracht om op het platteland overal 

waar hij dat nodig acht een schepenbank in te richten. 

Een schepenbank was zowel rechtbank als bestuurlijk orgaan. 

Zuidelijke grens 

In de zuidelijke grens van de gemeente Ginneken en Bavel zie je 

ten westen van Ulicoten een uitstulping die ook op oude kaarten 

al voor kwam. Op een stafkaart uit 1899 zie je verder veel 

heidegrond en her en der naaldbos. Op een modernere kaart 

staan ook de grenspalen aangeven, Een deel van de grens valt 

samen met de Strijbeekse beek die vanaf de Mark als een rechte 

lijn naar het Mastbos loopt. Dit wijst erop dat dit gebied toen 

nog niet in cultuur was gebracht, anders had men de grens wel 

laten samenvallen met de perceelsgrenzen. 
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De gemeente Teteringen 

De gemeente Teteringen grenst aan de gemeente Ginneken en 

Bavel. Ook deze gemeente bestaat inmiddels niet meer. 

De gemeente Teteringen heeft een opmerkelijke uitstulping 

waar de Zandberg ligt en de Molenleij loopt. Hier hebben 

vroeger een watermolen en twee windmolens gestaan. 

Ook de Molengracht en de Lovensdijk vielen onder Teteringen. 

De gemeente Teteringen is als gemeente zelfstandig geworden 

in 1796. Daarvoor was het een deel van Breda en behoorde het 

tot het buitengebied van Breda, het zogenaamde vrijdom.  

Grens hertogdom Brabant en het graafschap Holland 

De grens tussen Holland en Brabant ligt tegenwoordig bij de 

Moerdijkbrug maar dat is pas sinds 1805. Daarvoor lag die grens 

ongeveer bij het verkeersknooppunt Zonzeel. Als je de snelweg 

pakt van Breda naar Dordrecht ga je de Mark over en enkele 

honderden meters daarachter lag vroeger de oude grens tussen 

het graafschap Holland en het hertogdom Brabant. Op de 

stafkaart uit circa 1900 zie je de nog bestaande weg van Etten 

naar Zevenbergen en de brug over de Mark. De grens tussen 

Holland en Brabant liep als een kaarsrechte lijn van Hazeldonk 

tot het Slikgat of Langeweg en daarna weer als een kaarsrechte 

lijn naar Wagenberg. Een rechte grenslijn door een gebied 

betekent hier dat dit gebied nog niet was verveend, toen men 

de grens vaststelde. Dat klopt ook want deze grens is ontstaan 

in de veertiende eeuw in een gebied wat tot dan toe geheel uit 

veen bestond. 

Als er in die tijd onenigheid was over een grens werd er een 

commissie benoemd die de grens vastlegde in een oorkonde. 
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Zo gebeurde dat in 1325 en nogmaals in 1383. Op perkament 

beschreef men letterlijk wat men in het veld zag:. ‘Van 

Swaelwenstert westwaert toe opten Nol van Haseldonc, ende 

van Zwaelvenstert oestwaert tote Batenbrug lijnrecht ende naer 

‘t landhuis Hazeldonc”. Dit landhuis bestaat vandaag de dag 

nog. Hier staan twee oude grijze stenen. Dit zijn grensstenen, ze 

zijn verweerd en er staan tekens op. Op de ene kant iets wat lijkt 

op het cijfer zeven, op de andere een bril. De bril is het wapen 

van de heren van Zevenbergen uit het huis Glymes die in de 

vijftiende en zestiende eeuw heer van Zevenbergen waren. 

De palen geven aan dat hier de grens lag tussen de landen van 

Breda en Zevenbergen.  

Loper van Bridorpe in 1326 

Nog iets waar je makkelijk aan voorbij loopt. Iets verder naar het 

oosten in Oosterhout staat nog een bakstenen toren. Dit is het 

restant van het kasteel van Strijen. Dit kasteel is gebouwd na 

1288 door de heer van Strijen die gevlucht was uit het dorp 

Strijen in de Hoekse Waard vanwege een grote watersnood die 

heel Nederland teisterde. In 1326 is er een verklaring opgesteld 

door de Loper van Dridorpe. Hij beweerde dat de heer van 

Strijen “zijn toren vestigde in Brabant” en dat “zijn kapelle die 

toen binnen de muren was stond in Holland” en vervolgens 

“ende also die pape misse dede, dat hi se dede in Holland”. 

Volgens de Loper kwam het er op neer dat de priester zijn mis 

opdroeg in Holland. Volgens de uitleg van de heer van Strijen 

echter stond zijn kasteel aan weerszijden van de grens met 

Brabant en Holland. De Loper zei daarop dat de heer moeilijk in 

de kraag te vatten was. 
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Hij hoefde namelijk alleen maar van kamer te wisselen om te 

voorkomen dat hij werd gearresteerd. Maar de heer van Strijen 

vergiste zich of hij hield iedereen voor de gek want de grens die 

door het kasteel liep was niet de grens tussen Holland en 

Brabant maar de grens tussen de gemeinte Geertruidenberg en 

het dorp Oosterhout. Dit heeft Karel Leenders uitgezocht. 

De opvatting dat de grens dwars door zijn kasteel heen liep 

wordt helaas nog herhaaldelijk geventileerd. 

 

Van de burcht van Strijen is nu nog maar een halve toren over, 

maar het was een heel groot kasteel. Het was eigendom van de 

prins van Oranje, maar die resideerde na 1618 in Den Haag of ‘t 

Loo. 

Strijen is nu een beschermd monument. 
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Baarle: een relict uit de middeleeuwen 

Baarle is een rechtshistorisch relict uit de Middeleeuwen, 

eigenlijk een monument op zich. Hieronder zie je een moderne 

kaart met aangegeven de grenzen van de enclaves. 

 

De gemeente Baarle Nassau valt onder Nederland en de 

gemeente Baarle Hertog onder België. De enclaves met een H 

vallen in Baarle Hertog en die met een N in Baarle Nassau. 
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De enclaves liggen allemaal door elkaar, dit is bijzonder 

chaotisch en kent geen enkele logica.  

Vraag is hoe is dit ontstaan? De enclaveverdeling is omstreeks 

1198 ontstaan, Godfried II van Schoten-Breda was toen heer van 

Breda. Zijn gebied lag tussen het hertogdom Brabant en het 

graafschap Holland. Rond 1198 sloot hij zich aan bij het 

hertogdom Brabant en werd vazal van de hertog. In ruil 

daarvoor kreeg hij van de hertog veel land erbij. De hertog had 

echter al vazallen wonen in dit gebied en voor hen veranderde 

er niets. Zij bleven vazal van de hertog en vielen niet onder de 

heer van Breda. Zo ontstond de verdeling tussen Baarle-Hertog 

en Baarle-Nassau. Deze laatste naamsverandering ontstond door 

de erfopvolging van de graven van Nassau, die in 1404 door een 

voordelig huwelijk heer van Breda werden. 

Hertogelijke enclaves 

Niet alleen Baarle-Hertog was een hertogelijke enclave maar er 

lagen ook hertogelijke enclaves in Zundert, Princenhage, Nispen, 

Wouw en Roosendaal. 

In 1388 werd Brabant geregeerd door de bejaarde kinderloze 

hertogin Johanna van Brabant. Zij was de weduwe van 

Wenceslas I van Luxemburg. Het Brabants bestuur verkeerde in 

die tijd in een diepe financiële crises: er was een groot gat in de 

schatkist en sprake van wijdverbreide corruptie. De hertogin 

moest om aan geld te komen domeinen verkopen en of 

verpanden. In 1388 verpandde zij aan Jan I van Polanen de hoge 

rechtsmacht in Groot Zundert, Klein Zundert, Princenhage, 

Sprundel en Nispen. 
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In ruil leende Jan van Polanen haar 1000 gouden franken. De 

verpanding betekende dat zo lang de pandsom niet terug 

betaald werd de hoge rechtsmacht, de bevoegdheid om mensen 

ter dood te veroordelen, in die enclaves in handen bleven van de 

heer van Breda,  

Baarle niet verpand 

Wat opvalt is dat Baarle niet is opgenomen in de lijst van 

verpande enclaves. Daar was een reden voor. De enclaves in 

Baarle waren samen met het land van Turnhout toebedeeld aan 

een zuster van hertogin Johanna, Maria die sinds 1371 weduwe 

was van hertog Reinoud III van Gelderland. Ze waren bedoeld als 

een oudedagsvoorziening. Johanna kon uiteraard de bezittingen 

van haar jongere zuster niet weggeven. Baarle-Hertog werd dus 

niet verpand. Na Maria’s dood in 1399 keerden Turnhout en 

Baarle onder de hertog weer terug naar Brabant.  

De verpanding van de overige enclaves is nooit ongedaan 

gemaakt. Er zijn wel na de Vrede van Munster in 1648 plannetjes 

geweest om de pandsom af te lossen maar daar kwam niets van 

terecht. Indien de pandsom was terugbetaald aan de heer van 

Breda dan was de verpanding opgeheven en hadden de 

hertogelijke enclaves weer onder het gezag van de koning van 

Spanje gevallen. 

Oostenrijkse Nederlanden 1785 

Na een korte oorlog tussen de keizer van Oostenrijk en de 

Republiek is er in 1785 vrede gesloten in Fontainebleau. Er werd 

een commissie benoemd om de grens tussen Oostenrijks 

Brabant en Staats Brabant exact vast te leggen. 
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Hierbij zouden ook de betwiste grensgebieden van Baarle en de 

abdij van Postel worden meegenomen. In de commissie werd, 

vanuit  Nederlandse zijde Benjamin baron van den Borch, 

drossaard van stad en land van Breda en trouwe volgeling van 

de prins van Oranje, benoemd. Van den Borch was gepokt en 

gemazeld omdat hij op Hondsdonk woonde en de streek goed 

kende. In overleg met de afgevaardigde van de keizer werd een 

plan gemaakt en op kaarten uitgewerkt.1 Het was de bedoeling 

dat de enclaves zouden worden overgedragen aan de Republiek. 

In ruil hiervoor zou de keizer Ulicoten en Castelré krijgen. Het 

ging  om een bijzonder uitgestrekt gebied dat bestond uit 

heidegronden met bijzonder weinig waarde. Ulicoten was een 

heel klein dorpje nog zonder kerk en dat gold ook voor Castelré. 

Op zich een logische keuze want het dorp Baarle zou in zijn 

geheel dus Republiek worden en dan zou het enclaveprobleem 

opgelost zijn. Echter, de mens wikt maar God beschikt. In 1787 

kwamen de Belgen in opstand tegen de tirannieke Oostenrijkse 

keizer die allerlei onpopulaire maatregelen nam. Hij liet kloosters 

sluiten, trok de opleiding van katholieke priesters naar zich toe 

en schafte allerlei privileges af. Alles moest anders, maar daar 

waren de Belgen het helemaal niet mee eens, zij wilden het 

houden zoals het was. Er kwam een opstand in 1789 genaamd 

de Brabantse Omwenteling (1789-1790). De Belgen riepen de 

Republiek van Verenigde Belgische Staten uit. Maar de 

opstandelingen werden het samen niet eens. Er ontstond 

onenigheid tussen de liberalen en de katholieken. 

                                                 

1 Kaarten zijn in de zien bij het BHIC in ’s-Hertogenbosch. 
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Kort daarna brak de Franse revolutie uit. Frankrijk verklaarde 

Oostenrijk al in 1792 de oorlog en er kwam helemaal niets van 

het plan van Baron van den Borch terecht. De kaarten zijn 

gelukkig bewaard gebleven, we hebben alle stukken nog en 

weten we ze van plan waren. Het was een rationeel plan dat 

doorkruist werd door allerlei irrationele gebeurtenissen die niet 

te voorzien waren. In 1830 brak de Belgische Revolutie uit, een 

Belgische burgerlijke weerstandsbeweging tegen koning 

Willem I der Nederlanden die uiteindelijk tot de 

onafhankelijkheid van België leidde. 

Fiscale grenzen  

Dan hebben we ook de fiscale grenzen. Ik vertelde al dat de 

staatsgrens tussen Nederland en België samenviel met de 

douanegrens. Dat speelt tegenwoordig niet meer zo’n rol maar 

als je zo’n vijftig jaar geleden bij Strijbeek de grens overging dan 

vroeg de douane: ”Hebt u nog iets aan te geven?” 

Nu vallen deze grenzen samen, in de tijd van de Republiek was 

dat anders. Heel Staats Brabant gold als buitenland behalve de 

versterkte steden. Als bijvoorbeeld een schipper met textiel van 

Rotterdam naar Breda en de lading vandaar per vrachtkar naar 

Maastricht ging, moesten de goederen worden uitgeklaard bij 

de stadspoort van Breda. Goederen die uit Spaans/Oostenrijks-

Brabant naar Breda kwamen, moesten bij de stadspoorten van 

Breda worden ingeklaard. Het gebied daar buiten met Ginneken, 

Bavel, Ulvenhout, enzovoort gold douane-technisch als 

buitenland. Daar konden overigens wel vrachtwagens 

aangehouden en gecontroleerd worden.  
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Fiscale grenzen hielden verband met verschillende 

belastingsystemen. In Europa staan we daar niet meer zozeer bij 

stil maar in de zeventiende eeuw bestonden er zware accijnzen 

op brood, textiel, brandhout en alcoholhoudende dranken. 

Ieder land of gewest had zijn eigen tarieven met als gevolg 

prijsverschillen. Boter was bijvoorbeeld in de twintigste eeuw in 

Nederland goedkoper dan in België. En dat leidt altijd tot 

smokkelhandel. 

 

in Brabant was dit een bloeiende handel. Het was een 

belangrijke bijverdienste voor boeren die het in het algemeen 

niet breed hadden, Ook het element sport zat erbij, 
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jongemannen die s ’nachts stiekem op paadjes door de hei 

gingen met smokkelwaar, dat was best spannend. 

Smokkel moet een belangrijke bron van inkomsten geweest zijn. 

Douaneambtenaren waren vaak corrupt; er viel altijd wel wat te 

regelen dus je moet je voorstellen dat men elkaar heel goed 

kende, elkaar in de gaten hield en van alles probeerde. 

Zo bleven handelsstromen die niet legaal waren toch bestaan. 

Om die smokkel tegen te gaan heb je dus douane nodig en ook 

vanaf circa 1800 de marechaussee die onder andere als taak had 

om de grenzen te bewaken. 

Het verdrag van Londen en het verdrag van Maastricht 

Na de ondertekening van het verdrag van Londen in 1839 waar 

de Belgische onafhankelijkheid werd vastgelegd, volgde in 1843 

de ondertekening van het verdrag van Maastricht door België en 

Nederland waarin de precieze grens tussen Nederland en Belgje, 

behalve het  traject tussen Poppel en Meerle met daarin Baarle, 

werd vastgelegd. Er werd een ontwerp gemaakt voor drie 

soorten grenspalen. De grote zoals die op de grens met 

Strijbeek hadden nummers en het jaartal 1843 erop. De kleine 

zijn heel sober uitgevoerd en vallen helemaal niet op. Er kwamen 

slagbomen en kantoren voor de douane. Men moest zijn 

paspoort laten zien en goederen aangeven. In de jaren vijftig 

had Strijbeek een dubbele grenspost. Je moest stoppen voor de 

slagboom. Bij Meersel-Dreef was geen grenskantoor, officieel 

mocht je daar niet de grens over, maar daar lette niemand op. 
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Er bestaat een website (www.grensmarkeringen.be), waar je alle 

grenspalen tussen Nederland en België en tussen Nederland en 

Duitsland kunt vinden. Een speciale paragraaf is gewijd aan 

grenspalen rond Breda. De moeite waard! 

Religieuze grenzen 

Grenzen bieden, behalve de mogelijkheid tot smokkel, ook de 

mogelijkheid iets te doen aan de religieuze situatie die 

ongewenst wordt geacht. In 1648 probeerde men de 

plattelandsbevolking van Staats Brabant te bekeren tot de 

gereformeerde godsdienst, maar dat liep meteen op een 

mislukking uit. Het betekende wel dat alle kerken werden 

genaast en in gebruik werden gegeven aan de gereformeerde 

predikant die er zondags netjes zijn preek hield voor een handje 

vol gelovigen. De katholieken hadden dus geen kerk meer. 

http://www.grensmarkeringen.be/
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Tussen 1648 en 1672 werden op verschillende plaatsen in 

Brabant net over de grens noodkerken opgericht en daar werd 

dan op zondag de mis bijgewoond. Heel iets anders was het in 

1687 gestichte kapucijnenklooster in Meersel Dreef. Dit was te 

danken aan Johan Gerritszoon de Wijse en zijn vrouw Ida van 

Rucphen. Het nieuwe klooster werd gebouwd op grond van 

gravin de Lalaing van Hoogstraten. Dit was toen ook in zekere 

zin bedoeld voor Bredanaars en mensen uit het land van Breda 

die net over de grens naar de kerk konden gaan.  

 

Toerisme 

Tenslotte bieden grenzen ook een mogelijkheid tot toerisme en 

daar profiteert Baarle erg van. De enclavegrenzen staan 

afgebeeld in het straatplaveisel en aan de huisnummers is te 

zien of het in Hertog of Nassau staat. De terrasjes op de markt 

zitten helemaal vol en daar is het altijd heel druk. 
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Er staat ook een grenspaal met het jaartal 1198 er op wat niet 

klopt omdat deze grenspaal  model 1843 is en bovendien is de 

transactie in 1198 niet uit 1198 maar van omstreeks 1198, een 

datering bij benadering dus. Als toeristische attractie is het goed 

bedoeld want wat op zich waar is is dat de transactie in 1198 er 

voor heeft gezorgd dat Baarle Hertog is ontstaan. 

Scheiding tussen twee werelden 

Tenslotte wil ik op een heel andere manier eindigen, namelijk 

met de grens als scheiding tussen twee werelden. Dat is geen 

grens in de vorm van een lijn op een kaart maar de grens meer 

als een symbool. Dan kom je uit bij Christoffel of eigenlijk 

Christofoor. Christofoor woont op de oever van een rivier en 

deze is de grens tussen twee werelden, tussen leven en dood. 

Hij is een hele sterke grote man en tegen betaling draagt hij 

iedereen die daar om vraagt op zijn schouders naar de overkant. 

Op een avond komt er een kind bij hem en dat zegt “Ik wil naar 

de overkant.” Christofoor is daarmee bezig en denkt “O wat is 

dat kind zwaar.” Het kind 

wordt steeds zwaarder, hij 

houdt het bijna niet meer. 

Aan de overkant zet hij het 

kind neer en het kind zegt “Ik 

ben Christus zelf, je hebt mij, 

de zoon van God, naar de 

overkant gedragen.” Deze 

legende is in de veertiende 

eeuw ontstaan en was zeer 

populair. 
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Notulen 43e jaarvergadering 

door Johan Mulders, secretaris 

Op 12 november 2018 in de Tussenpauz’ te Bavel waren om 

20:00 uur ongeveer 80 leden aanwezig. Na de pauze waren er 

circa 90 aanwezigen. 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur, met een 

hartelijk welkom aan iedereen en met een speciaal welkom aan 

het enige aanwezige erelid Kees Leijten.  

De voorzitter geeft een overzicht van het programma van de 

avond en blikt even terug en vooruit. 

Zo zijn er in het museum wat aanpassingen gemaakt ten 

behoeve van minder valide bezoekers. De Brieven van Paulus 

gaan een kleurrijkere lay-out krijgen; er komt een lezing van Ad 

Jansen over brouwerijen en een lezing van Antoon van Tuijl over 

landbouw. Verder verschijnt er binnenkort een boek over 

Heusdenhout en in 2020 een boek over het Markdal. 

2. Notulen 42e jaarvergadering 9 oktober 2017 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het wordt 

vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris.  

3. 43e Jaarverslag periode 1 sept. 2017- 31 aug. 2018 

Het volledige jaarverslag was opgenomen in de Brieven van 

Paulus nr. 219 van oktober 2018.  
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De secretaris laat het afgelopen jaar de revue passeren aan de 

hand van foto’s en licht enkele zaken toe uit het jaarverslag: 

Wat is gerealiseerd: 

• In november ‘17 gestart is met brainstormavonden over 

de toekomst. 

• Er loopt een onderzoek onder de leden, gevolgd door 

een ledenraadpleging. 

• Er is inmiddels geregeld overleg met Bredase 

heemkundekringen en de gemeente. 

• Er wordt samengewerkt met de musea binnen Landstad 

de Baronie in enkele pilotprojecten. 

• De toegang en de veiligheid van ons museum is 

verbeterd (en betaald) door ‘Breda Gelijk’. Collectie 

bovenverdieping wordt gefotografeerd. 

• De restyling van de Brieven van Paulus gaat binnenkort 

vorm krijgen. 

Plannen voor het komend jaar: 

• Uitwerken ledenonderzoek. 

• Visie op de toekomst ontwikkelen in verband met 

beleidsplan 2020. 

• Leden meer betrekken bij de vereniging en de 

activiteiten. 

• Het ledenbestand uitbreiden. Aandacht voor de jeugd. 

• Activiteiten breder uitdragen, ook buiten de vereniging. 
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4. Financieel verslag penningmeester 

De balans geeft een positief resultaat weer. Dat wordt 

veroorzaakt door minder uitgaven doordat het aantal Brieven 

van Paulus van 5 naar 4 keer per jaar is gegaan. Ook hebben we 

bij enkele lezingen substantieel entreegelden ontvangen van 

niet leden en hebben we wat geld overgehouden van 

consumpties. 

Er komt een vraag waar de donaties van Jumbo Rabobank en 

Cultuurfonds ’t Hofflandt te zien zijn in het financieel overzicht? 

Deze bedragen gaan naar de Stichting Paulus’ Museum. Die 

heeft een eigen boekhouding. 

Een ander stelt de vraag waarom we dan niet zowel met de 

vereniging als met de Stichting meedoen met de 

Raboclubkasactie? Alleen de stichting heeft een Raborekening. 

De vereniging bankiert bij ING. 

5. Kascontrolecommissie 

Namens de kascontrolecommissie brengt Peter Jansen verslag 

uit. De boekhouding is gestructureerd, overzichtelijk en in orde 

bevonden. De penningmeester wordt met applaus 

gedechargeerd. Dank aan de penningmeester en de 

kascontrolecommissie. 

6. Benoeming kascontrolecommissie 

Frans van Aert trekt zich terug uit de kascontrolecommissie. 

Henk Frishert wordt voorgedragen als nieuw commissielid. Met 

dank aan Frans gaat de vergadering akkoord met het voorstel. 



112 

7. Vaststellen begroting 

De penningmeester presenteert zijn begroting. Die is zodanig 

dat de contributie onveranderd kan blijven. De vergadering 

keurt de begroting goed. 

8. Bestuursverkiezing 

Afredend volgens het rooster zijn Gerard Oomen, Louis Vriens 

en Johan Mulders. Allen zijn herkiesbaar met de restrictie dat 

Johan Mulders nog slechts één jaar door wil gaan. De 

vergadering gaat akkoord met de herverkiezingen 

9. Toekomstplannen 

Bestuurslid Ger Schuurmans presenteert de resultaten van de 

interne brainstormsessies over de toekomst van de vereniging 

en de uitkomsten van het onderzoek dat door studenten van 

Avans is uitgevoerd. 

Kernvragen zijn, wat de leden zouden willen en wat de leden zelf 

aan de vereniging zouden willen bijdragen. Uiteindelijk moeten 

alle onderzoekingen leiden tot nieuw beleid dat wordt 

vastgelegd in het beleidsplan vanaf 2020. Voor het zover is 

zullen met de leden discussieavonden worden georganiseerd 

om te inventariseren wat gewenst is en wat mogelijk is om als 

vereniging een stap in de toekomst te kunnen zetten. 

Uit de zaal komt de vraag of het onderzoek wel integraal was, 

want niet iedereen heeft een enquêteformulier ontvangen. 

Dat was wel de bedoeling, maar de leden komen nog 

ruimschoots aan bod in het vervolgtraject. 

De presentatie van Ger Schuurmans vindt u elders in dit blad. 
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10. Rondvraag 

Dhr. Huiskens biedt aan zijn resultaten van onderzoek met een 

metaaldetector met de vereniging te delen. 

11. Sluiting 

Om 21:00 uur sluit de voorzitter de vergadering. In de pauze is 

er worstenbrood en koffie. 

Na de pauze houdt Jan van Eijck een geanimeerde lezing over 

de ontwikkeling van de geneeskunde en de chirurgie in het 

bijzonder. 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

2/11 Mariëtte de Constant Rebecque - van Meeuwen 

      Ulvenhout 89 jr. 

 

13/11 Jos van der Aa    Ulvenhout 85 jr. 

15/11 Matthieu van Mackelenbergh Ulvenhout 91 jr. 

18/11 Jos Verdaasdonck   Teteringen 81 jr. 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van 

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd.  



114 

Onze toekomst 

door Ger Schuurmans 

Vandaag de dag blijkt dat geschiedenis actueel is. Het staat 

overal in de belangstelling. Het kabinet heeft het op de agenda 

geplaatst. Er zijn vele tv programma’s op dit moment over 

allerlei historische onderwerpen. Met andere woorden: Het leeft! 

Geschiedenis leeft! 

Onze pioniers zagen dit 50 jaar geleden al en hebben in die tijd 

een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze 

heemkundekring tot een bloeiende vereniging en ook nog een 

belangrijk heemkundig museum uit de grond gestampt. 

Maar tijden veranderen. Onze omgeving verandert in snel 

tempo. 10 Jaar geleden hebben we een beleidsplan opgesteld. 

Vele actiepunten daaruit zijn ondertussen gerealiseerd; een 

aantal nog niet. 

Afgelopen periode heeft het bestuur een aantal heisessies 

georganiseerd met als grote vraag: waartoe zijn we op aarde? 

Hoe staan we er nu voor en hoe gaan we verder? 

Een van de belangrijkste conclusies: We gaan onze leden 

centraal stellen en actief met hen aan de slag. Wie zijn onze 

leden? Wat willen zij vooral wat kunnen zij? Hoe kunnen hier het 

beste op inspelen? 

Vanuit dit uitgangspunt hebben we een enquête laten uitvoeren 

door studenten van Avans. 
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We vonden het belangrijk dat jongelui naar onze vereniging 

keken met een frisse blik. Bovendien was dat voor hen ook een 

belangrijk leerproces. Met vallen en opstaan is dit gerealiseerd 

en hebben we een aantal belangrijke antwoorden gekregen op 

onze vragen. 

Het lidmaatschap van onze leden is gebaseerd op 2 belangrijke 

pijlers: 

• Historische belangstelling. Grote interesse in de verhalen 

over onze regionale geschiedenis in de vorm van de 

Brieven van Paulus, lezingen en tentoonstellingen. 

• Er is ook behoefte aan sociale contacten, gezelligheid, te 

vinden in onze vrijwilligersgroep, de muziekmiddagen en 

de jaarlijkse fietstocht. 

Ongeveer 1/3 van de respondenten reageerde positief op de 

vraag of men op een of andere manier een actieve bijdrage 

wilde leveren aan kring en museum, hetzij als vrijwilliger, hetzij 

als lid van een commissie of werkgroep. 

De belangrijkste communicatiemiddelen zijn voor onze leden: 

• De Brieven van Paulus (71%) 

• De digitale nieuwsbrief PaulusMail (76%) 

• De website paulusvandaesdonck.nl (45%) 

• De Faceboekpagina Heemkundekring Paulus van 

Daesdonck (9%) 

Dit zijn belangrijke cijfers voor onze toekomstige 

ontwikkelingen. 
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Het blijkt dat een groot deel van onze leden digitaal actief zijn. 

Hier zullen we op in moeten zetten om intensiever met onze 

huidige en toekomstige leden contact te houden. 

• Samenvattend zijn de belangrijkste uitkomsten van de 

enquête: 

• Vergrijzing ledenbestand. 

• 1/3 van de respondenten is bereid zich actief in te zetten. 

• Grote waardering voor Paulus (rapportcijfer 8). 

• Naast de geprinte Brieven van Paulus is er ook aandacht 

voor de digitale vormen van communicatie. 

• Naast interesse voor geschiedenis zijn ook sociale 

contacten belangrijk. 

Wat voor bedreigingen komen er op ons af? 

We moeten zien te voorkomen dat we in een doodlopende fuik 

zwemmen als gevolg van de vergrijzing en onvoldoende aanwas 

van jongere leden. 

Voor een goede levensvatbaarheid van de vereniging zullen we 

up to date moeten blijven en digitale ontwikkelingen volgen 

maar vooral ook toepassen. Hiervoor is meer kennis nodig en 

die zal vooral moeten komen van jongere leden. 

De tijd van vaste subsidies per jaar is voorbij. We zullen moeten 

aantonen hoe belangrijk onze bijdrage is aan de gemeenschap. 

Op basis daarvan kunnen voortaan projecten uit verschillende 

bronnen gefinancierd worden. Dat vraagt nieuwe benadering. 

Steeds zal bij de start van een project de financiële haalbaarheid 

getoetst moeten worden aan de eisen van overheden of 

particuliere fondsen. 
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Het traditionele sponsorbeleid was gebaseerd op de solidariteit 

van de plaatselijke middenstand met het verenigingsleven. Ook 

hier worden tegenwoordig andere eisen gesteld. Wat kunnen wij 

betekenen voor het bedrijfsleven zodat zij zakelijk in ons 

geïnteresseerd raken. Ook zal het plaatselijke, regionale 

mecenaat actief moeten worden benaderd via goed 

onderbouwde projecten. 

Wat zijn onze kansen? 

Geschiedenis staat in de belangstelling. Mensen zoeken steeds 

meer naar hun roots. Internet biedt steeds meer 

onderzoeksmogelijkheden. Er bestaat behoefte aan hulp bij het 

zoeken naar informatie, kennis. Sociale media spelen een steeds 

grotere rol. Het belangrijker worden van een deeleconomie 

speelt ook bij het delen van kennis. Er is behoefte aan sociale 

contacten, gezellige ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden. 

Dat betekent kennis, informatie wordt steeds sneller verkregen 

en gedeeld via netwerken en platforms. Hier ligt een belangrijke 

rol voor ons in de vorm van het faciliteren. Maar dit kunnen we 

niet zonder het benutten van alle aanwezige kennis en kunde 

van onze leden. 

Het bestuur richt daarom de aandacht op: 

• Draagvlak creëren binnen de gemeenschap. 

• Aanwezig talenten bij leden onderkennen en benutten. 

• Streven naar meer diversiteit binnen het ledenbestand. 

• Leden meer inspraak, zelfstandigheid en 

verantwoordelijk geven. 

• Werkgroepen faciliteren op maat. 
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• Visie over de toekomst. 

• Gemeenschapsvorming. 

• Samen organiseren. 

• Actief meedoen. 

• Potentieel leden benutten. 

• Meer ‘losse’ projecten. 

• Meer gebruik van sociale media. 

• Centraal stellen van vrijwilligerswerk. 

• Verantwoordelijkheden meer bij leden. 

Plannen voor het komend jaar: 

• Visieontwikkeling samen met leden op basis van 

bovenstaande uitgangspunten. 

• In de komende maanden leden uitnodigen voor 

discussieavond(en). 

• Daarna werkgroepen vormen die een beleidsplan voor 

de komende 10 jaar opstellen. 

• Definitief beleidsplan voorleggen aan de Algemene 

ledenvergadering 2019. 

Stambomen bij Paulus 

Op http://tng.paulusvandaesdonck.nl vindt u sinds kort 

interessante genealogische informatie over onder andere 

bestuurders uit ons heem. Neem eens een kijkje op deze 

deelsite, die ook te vinden is via onze hoofdpagina onder 

stambomen. 

http://tng.paulusvandaesdonck.nl/
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Hoeve De Blauwe Kei 

door Karel van den Hout 

Onze laatste tentoonstelling in het museum ging over het 

vaststellen van de grens 175 jaar geleden en gebeurtenissen 

nabij de grens. Buiten de rijksgrens zijn er nog vele andere 

grenzen zoals een perceelgrens en de gemeentegrens. 

Perceelgrenzen hebben vaak een afbakening, maar de grens van 

een gemeente is niet altijd even zichtbaar. Soms dient een 

waterloop als een natuurlijke grens en dat is dan een duidelijke 

markering. 

Vroeger werden ook wel grote (zwerf)keien gebruikt om een 

bepaalde grens aan te geven. Volgens sommigen lag bij de 

hoeve De Blauwe Kei een zwerfsteen die als gerechtsteen werd 

gebruikt om in de openlucht recht te spreken, zoals dat soms 

een gebruik was in de Middeleeuwen.1 Daarover is niet veel 

bekend, maar dat er een arduinen steen stond als grenssteen is 

wel zeker. Waarschijnlijk heeft de hoeve, nu gelegen op de hoek 

Poolseweg-Blauwe Keiweg, de naam gekregen van de 

grenssteen die daar stond.  

Molenvloet of Molenley 

In een acte over de “Vierschaar en Vrijheid der Stadt Breda” is 

sprake van vier stenen palen die de grens van een gebied 

aangeven: “Den ierste paal staande op den cant van den 

Molenvloet aan de Noortsijde getekent met een half kruys”.2  

                                                 

1 J.R.W.Sinninghe. 
2 Beschrijving der stadt en lande van Breda. Thomas Ernst van Goor, blz. 301. 
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Deze steen stond dus tussen de boerderij en de beek die aan de 

zuidzijde voorbij stroomde. De ouderdom van boerderij De 

Blauwe Kei, die in het gehucht Molengracht stond, is niet exact 

bekend. In het huidige 19e-eeuwse pand is een steen aanwezig 

met het volgende vers: “Den Blawe Key ben ick genaemt en voor 

vier Hondert jaer befaemt. Doch die my nu weer op doet staen. 

Dat is Erasmus V Falkenhaen.”  

Daarboven staat 1648 en dit geeft aan dat er al in de 13e eeuw 

een voorloper was. 

 

In een oorkonde van 5 oktober 1364 is er sprake van “ene hove 

af leghet op die molenvloet.” 1  

                                                 

1 Oorkonden van het Norbertinessenklooster St.Catharinadal. A. Erens. 
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In de bekende akte van Arnoud van Loven, heer van Breda, uit 

1280 wordt deze beek, die vanuit een gebied bij Molenschot 

komt en bij Ginneken in de Mark uitmondt, al genoemd. 

Een latere naam voor het riviertje is Molenley waarvan het deel 

tussen het voormalige seminarie IJpelaar en het huidige 

Fatimaplein was gegraven tussen 1250 en 1280 om voldoende 

aanvoer te krijgen voor de watermolen die bij de Ginnekenweg 

stond.1 De naam van het gebied werd later Molengracht en 

behoorde tussen 1796 en 1927 tot de gemeente Teteringen. Een 

groot deel van de Molenley vormde de gemeentegrens tussen 

Teteringen en Ginneken en Bavel. 

 
Nog bestaand deel van de Molenlei achter De Blauwe Kei. 

                                                 

1 Brieven van Paulus 95. K.A.H.W. Leenders, blz. 213. 
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Een vechtpartij 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog lag de hoeve midden in het 

strijdgebied en is waarschijnlijk zwaar beschadigd door 

oorlogshandelingen. Ook na die tijd deed zich weleens een of 

ander incident voor in de omgeving zoals in 1656 de volgende 

gebeurtenis. 

Jan Jacobssen, voerman uit Hooge Mierde, lag op 14 april bij de 

herberg van Peter Bastiaenssen op de Molengracht zwaar 

gewond op bed. Aan J. Rijers, vervanger van stadhouder Buycx, 

vertelde hij dat hij “op gisteren 8 dagen geleden” met kar en 

paard van Breda op weg was naar Bavel. Toen hij bij de boerderij 

De Blauwe Kei gekomen was passeerde hij een man en vrouw 

die ook naar Bavel gingen. Hij groette hen en de vrouw zei: 

“Goede avont geeft ons Godt.” De vrouw nodigde hem uit om in 

de herberg “De Rooden Haen” in Bavel, waar zij woonde wat te 

komen drinken: “Ick hebbe oock goet bier, hooy ende haver 

voor gelt.” Jan Jacobssen antwoorde: “Wy moeten varen daer 

ons gelegentheyt is en ons te passe comt. Wil dy mede?” 

De man, Teun de Cooman, werd opeens boos en “met seer 

grammen moede” riep deze: “Ghy fiel oft schelm, soeckt ghy 

myn wyff te ontlyden, ick sal U hebben“ en hij rukte een mes uit 

zijn schede. Jacobssen antwoordde: “Ick soeck U wijff niet te 

ontleyden, noch aff te kussen, ick heb U wijff nie van doen.” 

Voor de zekerheid nam hij toch maar de benen, maar Teun de 

Cooman haalde hem in met zijn mes en stak hem. Daarop liep 

het slachtoffer de herberg van Bastaenssen binnen, luid 

roepende: “Ick ben seer gequetst.” 
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Een aantal mensen was getuige geweest van dit incident zoals: 

Willem Vermeir, Cornelis Peter Vlamings, Cornelis Jan Lenaerts, 

Peter Cornelissen, Peter Theunis Janssen, Jan C. Lips, Jenneken 

Jan Mermans, de vrouw van Peter Bastiaenssen en Lyntken 

Franssen, de vrouw van Marten Wouters, allen wonend op het 

gehucht Molengracht.  

Verder was nog een broer van de gewonde aanwezig en een 

zekere Jan Theeuwen alias “Stabot oft Rondom Lelyck.”1 

Wordt vervolgd. 

Tekening van J. Bouman uit de Volkskrant van 8-10-1960. 

  

                                                 

1 GAB R826, f114-117v en Teterings Erfdeel juli 1993. 
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De “Troeteleik” trekt landelijke aandacht. 

door Ger Schuurmans 

Het gebeurt niet vaak dat een boom uit Ulvenhout heel 

Nederland bezighoudt. Op dit moment is het toch het geval met 

onze “Troeteleik”. De boom die dreigt te moeten verdwijnen 

voor de verbreding van de A58. Vooral sinds in oktober deze eik 

werd verkozen tot Boom van het jaar door het SBNL 

Natuurfonds. Deze organisatie zet haar fondsen in voor natuur, 

landschap en erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt 

beheerd. Zij bieden financiële ondersteuning, zorgen voor 

promotie en stimuleren onderzoek. Het is een particuliere 

stichting die wordt gesteund door donateurs en vrijwilligers. 

Door deze actie staat de discussie, die in onze regio plaats vindt, 

nu plotseling ook landelijk op de agenda. Minister Cora van 

Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat heeft de prijs van 

€2.500,- persoonlijk in ontvangst genomen en daarbij verklaart 

dat zij de mogelijkheden om de boom te sparen alsnog wilde 

onderzoeken omdat het toch om een belangrijk ijkpunt gaat op 

de middenberm van de A58. Ook burgemeester Depla van Breda 

toonde zich blij met deze prijs voor de boom met het mooiste 

verhaal. Deze boom is een icoon en zijn bijnaam geeft aan hoe 

geliefd hij is. In een verstedelijkt gebied moeten we onze groene 

omgeving koesteren en moeten we soms lastige keuzes maken, 

zo sprak hij. 

  



125 

Het laatste woord is nog niet gesproken over deze affaire en er 

zal nog veel water door de Mark stromen voor er een definitieve 

keus wordt gemaakt. Ook bij ons zullen de gemoederen 

waarschijnlijk nog hoog oplopen bij zo’n moeilijk dilemma van 

een keuze tussen natuur en economie. 

Het leidt in ieder geval wel tot mooie verhalen zoals hieronder 

van de Volkskrant columnist Bert Wagendorp:1 

Als je op de A58 vanuit Antwerpen langs Breda naar het 

noorden rijdt (of andersom), kom je ter hoogte van Ulvenhout 

langs een boom. Jamaica Vink schreef er gisteren een mooi 

verhaal over in de Volkskrant. Het bijzondere van de boom, een 

trotse Quercus robur, is dat hij al een jaar of dertig tussen de 

twee rijbanen in staat, een tamelijk ongewoon gezicht. Ook 

bijzonder is dat hij dreigt te worden gekapt. De A58 moet 

worden verbreed en de boom staat in de weg. Dat wordt geheid 

een volksoproer. Als ik Twan Huys was, zou ik de snelwegreus nú 

voor mijn talkshow annexeren: moet je de kijkcijfers omhoog 

zien speren. 

Aan één voorwaarde voor ongeremde volkswoede is voldaan, de 

boom heeft een naam: de Troeteleik. Bovendien werd hij 

onlangs gekozen tot Boom van het Jaar. In 2019 is hij de eerste 

Nederlandse boom die meedoet aan de Europese Tree of the 

Year-competitie. Daarom bekijkt minister Van Nieuwenhuizen 

van Infrastructuur of de 180 jaar oude eik kan worden gered. 

                                                 

1 Column 25 oktober, jaargang 13, nummer 27 van Bert Wagendorp in de Volkskrant van 

24 oktober 2018. 
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Zij ziet ook wel in dat we internationaal te kijk staan als 

natuurbarbaren als we de Europese Boom van het Jaar 2019 

omhakken. Het is alsof je Frenkie de Jong met opzet een been 

breekt als we straks weer eens naar het EK voetbal mogen. 

In 2015 werd een boom in Orissaare, Estland, de Europese Boom 

van het Jaar. Het betrof een zomereik midden op een 

voetbalveld. Niemand in Estland die erover piekert hem te 

kappen om ruimte te creëren op het middenveld. De voetballers 

spelen er maar omheen, vinden ze in Estland. Onder Stalin werd 

geprobeerd de boom met twee tractoren omver te trekken, 

maar hij gaf geen krimp. 

De EK-jury is gevoelig voor de plek waar een boom staat; 

met een boom midden op een snelweg gooi je hoge ogen. 

De Troetelboom stond vroeger langs de oprijlaan van landgoed 

Anneville. Hij zag in de maanden voor de bevrijding prins 

Bernhard en koningin Wilhelmina nog passeren, die tijdelijk op 

het landgoed verbleven. Mogelijk verpoosde de koningin zich 

juist onder de Troetelboom toen zij vernam van de Duitse 

overgave. Dat is van belang, het verhaal van een boom vergroot 

de winstkansen. In 2017 won de Poolse eik Jósef, die in de 

oorlog dienst had gedaan als schuilplaats voor een Joodse 

familie. Het is leuk de verhalen te lezen van de bomen die 

meedoen aan de verkiezing. De Troeteleik versloeg de eik Makke 

Janne van kasteel Amerongen, die ooit wist te ontkomen aan de 

pathologische hakmanie van de voormalige Duitse keizer Willem 

II. 
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In 2015 werd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een 

expositie gewijd aan de Troeteleik. Dit omdat de boom werd 

gezien als ‘een symbool voor de mogelijkheid van het individu 

om invloed te hebben op het systeem’. Die zienswijze verheft de 

discussie rond de Troeteleik naar een ander, hoger niveau. De 

bijl aan de wortel van de Troeteleik is de definitieve keuze voor 

het systeem boven het individu, een desastreuze ontwikkeling 

die moet worden gestopt. In Wales werd in 2015 een rondweg 

verlegd om de eeuwenoude Brimmon Oak te redden. Die werd 

in 2017 als dank prompt knap tweede bij het EK voor bomen. 

De Troetelboom doet het uitstekend, op de snelweg. Elke week 

brengt een tankwagentje hem achtduizend liter water. Hij is pas 

180 jaar oud en heeft nog zeker zeshonderd jaar te leven – de 

Major Oak in Sherwood Forest (Robin Hood!) is naar schatting 

duizend jaar oud. 

Ze verzinnen er maar wat op, bij Rijkswaterstaat, maar de 

Troetelboom moet overeind blijven. Je kunt alles wel omhakken 

voor de infrastructuur, maar er zijn grenzen. 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Karel van den Hout, 

Johan Mulders, Ger Schuurmans, Louis Vriens en Hans van der 

Zanden.



 

 

 

HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

 

opgericht op 3 april 1975, koninklijk erkend als vereniging 

op 25 november 1975, ingeschreven bij KvK Breda 

dossiernr. 40282568, richt zich op het gebied van de 

voormalige gemeente Ginneken en Bavel, gevormd door 

de dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek 

en Ulvenhout. 

 

Secretariaat 

 

info@paulusvandaesdonck.nl 

 

Johan Mulders, Gebuurdreef 5, 4851 BW Ulvenhout 

(076) 561 20 47. 

 

Ledenadministratie 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 

augustus. Een gezinslidmaatschap kost € 22,50 per jaar, te 

voldoen op rekening NL52INGB0003713311 ten name van 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

Bij betaling via automatische incasso geldt een korting. 
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Johan Mulders : secretaris 

Hans van der Zanden : penningmeester 
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1975 Monumentenboekje 

1977 Molen ‘De Korenbloem’ 

1977 130 jaar Mariaschool 

1978 Korenmolen De Hoop 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 

1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 

1981 Driekwart eeuw Constantia 

1982 David Tomkins 

1983 100 jaar school Galder 

1983 Veldnamen 1-25 

1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 

1985 Bibliografie I 

1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 

1986 Wandelen in Strijbeek 

1987 Kerken in Bavel 

1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 

1990 Gemeente Nieuw Ginneken in verleden en heden 

1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 

1994 Bibliografie II 

1996 Wandelen op Luchtenburg 

1996 Veldnamen 26 

1996 Gemaallijst 1795 

1997 Straatnamen 

1999 Carnaval in Ulvenhout 

1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 

2003 Boerderijen in ’t Heem van Paulus 

2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 

2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 

2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 

2007 50 Jaar KBO-Ulvenhout 

2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 

2011 Oude namen in Nieuw-Ginneken 

2014 Bavel 70 jaar bevrijd 
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PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

Geopend van 14:00 tot 16:00 uur op elke 1e zondag van de 

maand en elke woensdag. Voor groepsbezoeken op andere 

tijden kunt u contact opnemen met conservator Kees 

Leijten (076) 561 27 42. 

Voor schenkingen voor de collectie kunt u terecht in het 

museum op maandag tot en met woensdag van 8:00 tot 

15:00 uur. 

 

Het bestuur van de stichting Paulus’ Museum bestaat uit 

het volledige bestuur van de heemkundekring, aangevuld 

met: Kees Leijten, penningmeester Dick Meeren en Adam 

Verkooijen. 

 

 BRIEVEN VAN PAULUS 

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 

 

Kees Leijten, Louis Vriens, Johan Mulders, 

Hans van der Zanden. 

 

 

 

WEBSITE 

 

www.paulusvandaesdonck.nl 

 

 

mailto:paulus@ulvenhout.com
mailto:redactie@paulusvandaesdonck.nl
http://www.paulusvandaesdonck.nl/


 

 

 


